
 

 

BESLUITVORMENDE NOTA 

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

No. 19.0000979 

 

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

 2 20 mei 2019 A.T. Pubben 

 

Portefeuille: II 

 

Onderwerp: afwijzen subsidie aanvragen 2019 

 

Voorgesteld besluit 

1. De subsidieaanvraag 2019 van het Toon Hermanshuis op grond van artikel 4:25 van 

de Awb en in samenhang met artikel 8 van de ASV voor een totaal bedrag van 

€ 3.000 afwijzen;  

2. De subsidieaanvraag 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Autisme op grond 

van artikel 4:25 van de Awb en in samenhang met artikel 8 van de ASV voor een 

totaal bedrag van € 6.105 afwijzen;  

3. De raadscommissie SLZ informeren. 

 

Inleiding 

In september 2018 hebben het Toon Hermans Huis en de Nederlandse Vereniging voor 

Autisme een subsidie aanvraag voor 2019 ingediend. Het betreft afzonderlijke 

aanvragen, die in 1 collegevoorstel worden behandeld. 

a. Het Toon Hermans Huis verzoekt om een bijdrage in de exploitatie van het inloophuis 

voor kankerpatiënten die nog in behandeling zijn, uitbehandeld zijn of genezen zijn 

verklaard en hun naasten. Dit inloophuis in Emmeloord is hiervoor iedere 

woensdagmorgen geopend. In 2018 heeft het Toon Hermans Huis een incidentele 

subsidie ontvangen.  

b. De Nederlandse Vereniging voor Autisme verzoekt om een bijdrage voor het 

realiseren van een regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme (AIC) 

bedoeld voor mensen met autisme, hun naasten en andere geïnteresseerden. 

 

Doelstelling 

Uitvoering gemeentelijk subsidiebeleid. 

 

Argumenten 

1.1 & 2.1 De activiteiten vallen onder initiatieven uit de samenleving 

  Deze initiatieven kunnen, indien gewenst, worden ondersteund door de 

  Welzijnsinstelling. De Welzijnsinstelling kan ook behulpzaam zijn bij het 

  zoeken naar fondsen.   

   

1.2 & 2.2 Het subsidieplafond 2019 is niet toereikend 

Deze aanvragen passen niet binnen het door de raad vastgestelde 

subsidieplafond.    

 

1.3  Het Toon Hermans Huis is mondeling op de hoogte gesteld van het  

  voornemen om de subsidieaanvraag af te wijzen 

Op 23 nov. 2018 is er gesproken met het bestuur. Er is aangegeven dat 

het verzoek om een incidentele subsidie 2018 niet kan worden opgevolgd 

door een structurele activiteitensubsidie 2019. Hoewel voor de genoemde 

argumenten begrip leek te bestaan heeft het bestuur toch besloten de 

formele aanvraag voor structurele activiteitensubsidie 2019 te handhaven. 

  



2.3  De Nederlandse Vereniging van Autisme is mondeling op de hoogte gesteld 

  van het voornemen om de subsidieaanvraag af te wijzen 

Op 29 november 2018 is er gesproken met de fondsenwerver. In dit 

telefoon gesprek zijn de weigeringsgronden toegelicht. Vervolgens heeft 

aanvrager de gemeente een aanvullende toelichting gezonden en is de 

subsidieaanvraag 2019 gehandhaafd. 

 

Kanttekeningen 

1.1 & 2.1 Besluitvorming is niet binnen de gestelde termijn in de verordening 

  Door omstandigheden is de besluitvorming later. Hiervoor wordt in de 

  beschikking excuses gemaakt.     

 

Planning/Uitvoering 

Na besluitvorming worden aanvragers geïnformeerd door toezending van bijgevoegde 

subsidiebeschikking. 

 

Bijlagen 

1. Subsidiebeschikking Toon Hermanshuis   Key2zaken: 017195347 

2. Subsidiebeschikking Nederlandse Vereniging voor Autisme Key2zaken: 017195343 

 

 

 


